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Leon Coenen:
“Ik kreeg te weinig”
Bij zijn besluit om de coalitie in
Roermond vaarwel te zeggen, zegt
Leon Coenen (Stadspartij Roermond) niet over één nacht ijs te
zijn gegaan: ‘We hadden deze stap
al; eerder moeten zetten’, aldus de
voorman van de SPR. Na ruim drie
jaar in coalitieverband te hebben samengewerkt met CDA, GroenLinks,
Demokraten Swalmen, VVD, PvdA
en D66, concludeert de eenmansfractie van de SPR dat haar visie en
standpunten beter uit de verf komen
als zij zich losweekt van die coalitie.
‘Wij denken onze eigen boodschap
en standpunten beter te kunnen uiten als we er niet meer bij zijn aangesloten’, aldus Leon Coenen in een
toelichting op zijn vertrek. De SPR
laat weten dat ze zich hiermee niet
aansluit bij de oppositie. ‘Als een
motie of amendement inhoudelijk

goed is of een meerwaarde heeft
dan zullen we dat steunen. Los van
de fractie die dit indient’, zegt Coenen. Het besluit van de SPR komt
minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk
dat het vertrek uit de coalitie ook
te maken heeft met de wens van de
Stadspartij Roermond om zich electoraal beter te kunnen profileren
in de aanloop naar maart volgend
jaar. Coenen vindt in ieder geval
dat de steun die zijn partij leverde
aan de coalitie te weinig opleverde.
‘De gunfactor voor de SPR was mager. Niet echt een inclusieve coalitie
voor de SOR.’ Fractievoorzitter Dré
Peters van de oppositionele Liberale
Volkspartij Roermond riep in de afgelopen maanden bij herhaling dat
het een kwestie van tijd was voordat
Coenen de coalitiedeur achter zich
dicht zou trekken. Door het vertrek
van Coenen uit de coalitie is de verhouding nu 18-13.
‘Laat jongeren stemmen
op scholen’

Leon Coenen.

Om de animo én opkomst onder
jongeren bij verkiezingen te vergroten, wil GroenLinks dat het mogelijk wordt om op scholen te stemmen. De Roermondse raadsfractie
refereert hiermee aan het plan van
de Nationale Jeugdraad (NJR) om
voortaan op alle mbo-scholen in Nederland stembureaus in te richten.
Momenteel blijkt een-derde van de
jongeren niet te stemmen. Als het
in Roermond mogelijk is om in
verzorgingstehuizen je stem uit te
brengen, waarom dan niet op scholen, aldus GroenLinks. ‘Niet jongeren naar het stembureau, maar het

stembureau naar jongeren!’, vindt
de fractie. GroenLinks wil dat burgemeester en wethouders hierover in
conclaaf gaan met de in de gemeente gevestigde onderwijsinstellingen.
Denk in bres voor zwangeren
Met het indienen van vragen over
zwangerschapsdiscriminatie heeft
voormalig PvdA-raadslid Selami
Coskun zijn eerste stap gezet als
boegbeeld van Denk Roermond.
Coskun wil onder meer dat de gemeente Roermond samen met vrouwenorganisaties in die plaats een
bijeenkomst organiseert om zwangerschapsdiscriminatie te bespreken en te zoeken naar mogelijkheden om die te voorkomen.
Denk Roermond zegt ‘ontsteld’ te
zijn over het grote aantal meldingen van zwangerschapsdiscriminatie die in relatief korte tijd zijn
ingediend bij het College voor de
Rechten van de Mens. In twee weken
tijd trokken bij een meldpunt ruim
550 vrouwen aan de bel die zeiden
op de werkvloer onheus bejegend
te zijn omdat ze zwanger waren geraakt. Veel vrouwen krijgen bijvoorbeeld geen contractverlenging. Ook
moeten ze voor een bezoek aan een
verloskundige vakantiedagen opnemen. Met name vrouwen die een
tijdelijk of flexibel contract hebben,
blijken hiervan nadelen te ondervinden als ze een kind verwachten.
Het is wettelijk verbonden om een
arbeidsverhouding te beëindigen
vanwege een zwangerschap maar
veel werkgevers lappen dit aan
hun laars. Volgens het college voor
de Rechten van de Mens worden
jaarlijks 65.000 vrouwen in Neder-
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land gediscrimineerd vanwege hun
zwangerschap, vandaar dat het college een meldpunt instelde.
Selami Coskun wil weten hoe die
situatie in Roermond is en of burgemeester en wethouders hier iets
aan kunnen doen. Zelf stelt hij voor
om een voorlichtingscampagne te
beginnen en Roermondse ondernemers te informeren over verschillende vormen van discriminatie en
doe die tegen te gaan.
Renovatie Schöndeln:
9,3 miljoen
De gemeente Roermond wil 6,4
miljoen euro bijdragen aan de renovatie van het deels monumentale
Lyceum Schöndeln aan de Heinsbergerweg. Schöndeln is hard aan een
opknapbeurt toe. De keuze tussen
vervangende nieuwbouw en renovatie is niet zo moeilijk. Nieuwbouw zou namelijk tussen de 15 en

20 miljoen euro gaan kosten, terwijl
renovatie nu wordt becijferd op 9,3
miljoen, exclusief een eventuele asbestsanering die 350.000 euro zou
moeten kosten en die dan voor rekening van de gemeente Roermond
komt.
Het schoolgebouw is meer dan een
halve eeuw oud en voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd,
ook niet op het gebied van energieen klimaatbeheersing. Efficiënter
gebruik van de school is door de
traditionele indeling niet mogelijk
waardoor de energielasten zwaar
drukken op het schoolbudget. Binnen afzienbare termijn verhuizen
leerlingen van Mavo Roermond
naar Schöndeln zodat een opknapbeurt dringend nodig is. Mogelijk
dat ook de provincie Limburg de
subsidiekraan opendraait. In dat geval wordt de miljoeneninjectie van
Roermond naar beneden bijgesteld.

